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Spis treści

Namawiamy Państwa do czytania
dziecku tekstów w taki sposób, aby
miało ono możliwość śledzenia ich
wzrokiem wspólnie z Państwem.
I pamiętajmy, że domowe wsparcie
w nauce zawsze przekłada się na
sukcesy szkolne.

Agnieszka Matejko-Luboińska
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Agnieszka
Matejko-Luboińska,
konsultant metodyczny, wieloletni
dyrektor państwowego warszawskiego
przedszkola „Akademia Króla Stasia”,
specjalista ds. zarządzania oświatą,
autorka innowacji pedagogicznych
„Czytam z mamą, czytam sam”,
„Myślę matematycznie”.
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i polecenie
do wykonania.
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Nowa seria zeszytów edukacyjnych
Klub Jeżyka to idealne wsparcie
rozwoju intelektualnego każdego
dziecka. Jej bohaterami są
sympatyczne zwierzątka, które
sprawią, że czytanie i pisanie będzie
dla Państwa pociech naprawdę
fascynujące! Klub Jeżyka to nauka
w bezpiecznym świecie bajek
i przyrody, który dziecko dobrze już
zna i kocha. Dzięki temu chętnie
i odważnie podejmie nowe, szkolne
wyzwania. Pozna polski system
językowy i zrozumie zależność
dźwięku od jego literowego
zapisu. Wspólnie z Jeżykiem i jego
przyjaciółmi dowie się również, jak
ciekawy może być świat liczb.
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Bóbr świetnie pływa i wiele czasu
spędza w wodzie. Ma wodoszczelne
futro, płaski ogon i błony pławne
pomiędzy palcami. Nosy i uszy bobrów
zamykają się podczas nurkowania,
aby zwierzęta nie zachłysnęły się
wodą. Na lądzie bobry swoimi silnymi
i ostrymi zębami podpiłowują
drzewa, a potem budują
z nich tamy oraz domki,
które nazywają się
żeremie. Bobry mieszkają
tam całymi rodzinami.
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Drodzy
Rodzice!

Miłej lektury i mądrej zabawy!

Przyklej babcię
borsuka przy
każdym dobrze
wykonanym zadaniu.
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Przyklej babcię

Nieznajomy

pojawił się tatuś Gryzia wraz z leśnymi strażnikami.
wiewiórki przy
dobrze wykonanym
Tym razem wszystko dobrze się skończyło, ale mogło
zadaniu.
być zupełnie inaczej – dokończyła opowieść mama.
– Grzywku – zwrócił się do jeżyka tatuś – zapamiętaj:
dzieciom nie wolno oddalać się bez wiedzy i zgody rodziców.
Nie wolno im również zawierać znajomości z nieznajomymi,
przyjmować od nich słodyczy, a już na pewno nie powinny nigdzie
z nimi odchodzić. Nie wszyscy dorośli zasługują na zaufanie.
Grzywek mocno przejął się tym, co przydarzyło się Gryziowi.
Postanowił być bardziej ostrożny, unikać nieznajomych i przede
wszystkim nie oddalać się od domu. Jeżyk i jego rodzice długo
jeszcze rozmawiali o zasadach bezpiecznej zabawy poza domem
oraz o zaufaniu. Na koniec mama zaproponowała:
– Może teraz pójdziemy odwiedzić Gryzia? Poczęstujemy bobry
kuleczkami serowymi, aby wrócił im dobry humor po tej niemiłej
przygodzie.

Kiedy jeżyk Grzywek wrócił z placu zabaw do domu, zastał w nim
bardzo zdenerwowanych rodziców.
– Synku kochany, jak dobrze, że wróciłeś – ucieszyła się na
jego widok mama. – Twój kolega bóbr Gryzio znalazł się dziś
w niebezpieczeństwie. Stało się tak, ponieważ wbrew zakazowi
rodziców opuścił żeremie i powędrował sam w stronę lasu, aż za
jagodowe krzaczki.
– I co dalej? Czy z Gryziem wszystko w porządku? – pytał
przestraszony jeżyk.
– Wtedy podszedł do niego nieznajomy lis. Najpierw poczęstował
go ciasteczkami, bardzo miło z nim rozmawiał, a w końcu
zaproponował wspólny spacer nad rzekę. Lecz na szczęście wtedy
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Przeczytaj dziecku
opowiadanie i zadaj
mu pytania ze strony 6.

Zakreśl
rzeczkę, która
biegnie po
linii prostej.
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Pytania
1

Kim był nieznajomy, który
podszedł do bobra Gryzia?
Znajdź i naklej odpowiednią
naklejkę.

2 Komu dziecko nie powinno ufać?

Przeczytaj dziecku angielską nazwę
zgodnie z podanym poniżej zapisem
fonetycznym. Samogłoski oznaczone
zostały kolorem czerwonym.

English corner
name
[neım]

surname
[’s3:neım]

home address

6

Serowe
kuleczki
z ziarnami
Potrzebne składniki:
• 500 g serka typu twarogowokanapkowego
• garść pestek dyni
• garść orzechów laskowych
• garść łuskanego słonecznika
• pęczek koperku
• sól
• pieprz
• odrobina ciepłej wody

Przyklej siostrę
jeżyka przy każdym
dobrze wykonanym
zadaniu.

Przeczytaj
dziecku przepis
i przygotujcie
razem serowe
kuleczki z ziarnami.

Kuleczki mogą
posłużyć do
nauki liczenia.
Pomóż dziecku
policzyć, ile
kuleczek jest na
talerzu.

Jak przygotować:
• pestki, orzechy i słonecznik
prażymy na patelni bez dodatku
tłuszczu, aż wszystkie ziarna się
zrumienią
• uprażone ziarna oraz koperek drobno siekamy,
to samo robimy z koperkiem
• ziarna i koperek mieszamy ze sobą
• z serka formujemy w dłoniach małe kuleczki
o średnicy ok. 3 cm (dłonie moczymy w ciepłej
wodzie, dzięki temu serek nie będzie się do nich
przyklejał)
• gotowe kuleczki obtaczamy w ziarnach
z koperkiem
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Przeczytaj dziecku
polecenie i pokaż,
jak rysować literki.

Otocz pętlą literkę
o w podanych niżej słowach.

Przyklej siostrę
jeżyka przy każdym
dobrze wykonanym
zadaniu.
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Czas się poruszać!
Przygotuj nieprzezroczysty worek, do którego
włożysz 3 przedmioty (np. bucik lalki, jabłko,
samochodzik). Poproś dziecko, aby z zamkniętymi
oczami, posługując się jedynie zmysłem dotyku,
wyjęło z worka przedmiot, który wymienisz.

Napisz w linijkach poniżej literki O i o,
zgodnie z podanym przykładem.
Pamiętaj, aby nie wychodzić poza linie!
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Otocz pętlą przedmioty,
które przypominają literkę o.

Św

osaosa

a
n
t
ie ta!
o
rob

9

+

=

+

=

Pod każdą liczbą dorysuj
odpowiednią liczbę słoneczek.
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Policz, ile
kropek
ma każda
z biedronek.
Wpisz obok nich
odpowiednie
liczby.

Ju

1

Przyklej tatę myszki
przy każdym
dobrze wykonanym
zadaniu.
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Jeżyk Grzywek porozrzucał
w pokoju cyferki 1, 2, 3. Pomóż
Grzywkowi pochować cyferki do pudełka,
układając je od najmniejszej do największej.
Użyj w tym celu odpowiednich naklejek.

Dodaj do siebie przedmioty
na rysunku i wpisz wynik.
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Przeczytaj dziecku
polecenia i pokaż,
jak je wykonać.
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Wytłumacz dziecku,
jak wykonać
zadania zgodnie
z poleceniami.

Znajdź dwa jednakowe bobry.

Przyklej tatę
krecika przy każdym
dobrze wykonanym
zadaniu.

Czas się poruszać!
Stańcie boso na kartce papieru.
Obrysujcie swoje stopy. Ozdóbcie
powstały rysunek; możecie użyć
plasteliny, flamastrów, brokatu.

Połącz w pary pasujące
do siebie obrazki.

Z kim myszka
może bawić się
bezpiecznie?
Wskaż
odpowiednią
postać.
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Bóbr Gryzio
1

Wytnij bobra
i pozaginaj elementy
według zdjęcia.

5

Odwróć figurkę do góry
nogami i sklej od spodu
pyszczek. Przyklej ząbki.

1

Wytnij muchomorka
i sklej kapelusz, jak
pokazano na zdjęciu.

1

Wytnij stokrotkę, natnij
ją i złóż we wskazanych
miejscach.

2

Nałóż klej we wskazane
miejsce. Nie zaginaj
łącznika tułowia!
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Od góry przyklej paski
grzbietu do reszty
tułowia. Przyklej też
rączki i ogonek.

3
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Zwiń figurkę i sklej ze
sobą jej końce.

1

Nałóż klej na zagięte
elementy na główce
bobra i połącz je ze
sobą.

2

Wytnij choinkę i nałóż
klej we wskazane
miejsce. Niczego nie
zaginaj!

Zwiń całość zgodnie
z rysunkiem i sklej
ze sobą dwa końce.
Dociśnij i gotowe!

2

Zwiń i sklej długi pasek
w pierścień. To będzie
noga grzyba. Przyklej
ją do kapelusza.

Objaśnij dziecku, jak
przygotować figurki.
Pomóż mu podkleić stronę
z wycinanką kartką papieru,
wyciąć figurki nożyczkami,
poskładać je i posklejać.

czarna linia
ciągła - nacięcia
linia
przerywana - zagięcia
miejsce sklejania

Nowa seria edukacyjna
dla dzieci i rodziców
PRZYGOTUJ SWOJE
DZIECKO DO NAUKI
W SZKOLE!

SERIA O

ZAMÓW KLUB JEŻYKA
I OTRZYMAJ WSPANIAŁE PREZENTY!

RTA NA PO
PA

*

EJ

25%!

4-7
KU LAT
I W WIE
I DZIEC

N
ME

7

TAWIE P
R
DS

W PRENUMERACIE TANIEJ O

DZICÓW
DLA RO
C YJNA
EDUK A
IA
R
E
S

RAMOW
OG

Naucz je czytać, pisać i liczyć poprzez
kreatywną zabawę.
W każdym tomie ciekawostki, historyjki,
zadania i inne aktywności. Dodatkowo:
• naklejki
• figurki 3D do złożenia
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Z każdym tomem jedna z zestawu Kart
Jeżyka do nauki liter i liczb, z tomem 6
wielka mapa całego Jeżykowa, z tomem
40 plecak z Jeżykiem. Cena tomu
w prenumeracie tylko 5,99 zł.

Kolekcja
edukacyjna KLUB JEŻYKA
to nauka przez zabawę!
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Świat liter i liczb nigdy
nie był tak fascynujący!
Odkryj go razem
z dzieckiem!
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Kolekcja
rekomendowana
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ISBN serii: 978-83-7989-710-0
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